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Ballsprett på vannet 

Våren 2005, på Solum golfbane i Holmestrand. 

Oppdatert: 19.okt. 2011 18:54 

 
- Da jeg og en kollega kom til hull 13 innerst i skogen, begynte nervene å komme, siden greenen er et 
stykke bak et relativt stort vann.  
 
Det er ikke langt over, litt over 100 meter lengst til venstre. Men fokuset blir ofte på vannet her, ikke 
greenen, som er snaue 200 meter unna.  
 
Kollegaen min slo greit over, og da det var min tur, var jeg veldig konsentrert på å komme over - og ville ta 
i litt. Tok fram sekserjernet og svingte raskt bak og med en voldsom kraft framover...balansen var ikke den 
beste, og ballen fikk en merkelig lav utgangshøyde.  
 
Teestedet ligger litt høyere enn vannet, og ballen min stupte ned mot vannflaten. "Nei" utbrøt jeg, rett før 
ballen traff vannet, og da skjedde det noe rart. Ballen spratt på vannflaten og ca.15 meter opp på land. 
Kollegaen min lo rått og jeg tenkte "how did I do that?"  
 
Det er et sitat fra Tiger Woods, på et videoklipp som følger med på pc-spillet, der han gjør noe slikt. Vi lo 
godt av episoden resten av runden og i ettertid.  
 
Senere på sesongen skulle jeg spille med to venner som ikke hadde spilt Solum før, så jeg fungerte som 
lokalkjent.  
 
Da vi kom til hull 13, fortalte jeg om den sinnsyke historien med vannspretten. De så mistroisk på meg,og 
lo lett .  
 
Da det var min tur, dro jeg opp femmerwooden for å prøve å nå greenen. Ssvingte raskt bakover og klinka 
til.  
 
Mulig jeg hadde pegga litt lavt og fikk dårlig balltreff, for ballen stupte mot vannflaten,nesten samme sted 
som sist. Jeg rakk å rope "sprett" - og det gjorde ballen,opp trygt på land!  
 
De jeg spillte med trodde ikke sine egne øyne, og heller ikke jeg.  
 
Har Tiger gjort det to ganger før? Ja,Tiger kan nok gjøre det så ofte han vil,men tilfeldighetene og 
omstendighetene rundt to dårlige golfslag gjorde at også jeg gjorde det to ganger!  
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